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Huvudfaxen Kossan 
Titd 

Anordning och fOrfenuMie for hqjdomstallning av ett salccfhetsbatcs 6vre fisipunkt. 

Tcskniskt omride 

5    f oreliggande uppfiiroing avser en anordning och ett f&rferande fSr hejdomsiallnmg av ctt 

sakcrhetsbaltes ovxc las^kt. anordnad i ett fordon med en i vertikallcd gidiande upphangd 

fozdonsstoL 

Tdknikens stSndpunkt 

10    H6jdoinstfillande anordningar vid sakcrhetsbaltens Ovrc fistpunkt i fordon ar ftrut kanda. 

f rSn US 5,102,166 Mr exenqwivis f&ut kant en hajdonastfillande anordning ©r ell 

sakeiheisbaitcs 6vre £astpunkt, dfir f&rflyttningen av fastpunklen fir en fimktion av ett i 

fordonct anordnat sites ffirflyttmng i fordotiets langdriktning. SStets fBrflyOning Overfbrs via 

en vajer tiU en slid vilken liSper i ctt vid fbrdoncts kaross anordnat vertikalt styrspir som ar 

15    posiiioncrat i axeihSjd f6r en person sittandc i nimnda sate. Niinnda styrepar ionefettar ett 

ovrc och ett nedrc Sndlagesstopp vilka f5rhindrar att sakeihctsbfiltes dvre lastpunkt hanmar 

alltfSr hOgt respekdve t4gt d& satct bcfinner sig i sin bakre respektive friimre position. Ovan 

beskrivna anoidning medfBr sdledes att d& exempelvis en Iftng person flynar satet bakit, for 

att ft en bra kOrstfilhnng, foiskjuts den ovrc f&stpunkicn uppit och intar p4 si via en f&r 

20    oamnda person optimal position i vertikailed. 

Denna tidigare kfinda hOjdomstallande anordmng uppvisar dock nackdelen att sakeihetsbfiltets 

6vie f&stpunkts fSrflyttning endast sker som funktion av sStets f&rflyttning i fordonets 

ISngdriktning. D& del to vanUgt forekonunande, i synnerbei i lastbilar. bussar och olika slag 

25    av nyttofofdon, att for att fSibittra ftkandcs komfon forse fordonsslolar med i vertikallcd 
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fiildraTKie upphfingmng, si bor for fiiUgod instailtung av sakerhet$bfiltets bvre faslpunki aven 

foidonsstolens hdjd beakcas. 

Gcnom EP 447.364 ax det fbnit kint att, vid ett fordon mcd en i veitikalled fjadrande 

5    upphangd fordonsstol, anoidna sSkerhetsbfiltets 5vrc fas^unki vid fordonsstolens ryggstdd 

varvid uppn&s att fSslpimkten fbrblir rStt placerad obcrocnde av foTdonsstolens 

fjadringsr5relse. 

Fastfin dct kanda auangcmanget ger en bra anpassning av sakx^sfaetsbHlleU ovre f&stpunkt 

10    under uaimida foixionsstols igildringsrOrclsc s& sir det bcMftat med vissa nackdelar. En nackd©! 

Sr att fordonsslolen blir rclativt komplicerad tUl sin uppbyggnad d4 den m4ste fSrses med 

kraftiga ftrstarkningar. ED annan nackdel fir att fordonsstolen vanligtvis maste fSrscs med 

QTgim, excmpelvis en vajcr vilken snrSckcr sig mellan fordonsstolen och fordonets golv, for att 

bcgrSnsa Qidringsrdielsen vid excmpelvis cn kraftig inbromsning av fordonet. Vidarc medfor 

15    ovannamnda airangcmang aii foidoncts golv miste ftistaikas vilkct okar foidonecs vikt 

Rcdogdrelse for uppfinningen 

Det htivudsakliga ^ndam&let med f&religgande ui>pfinning ar sfledes att tillhandahfiUa en 

anordning ocb ell fdr&raadc for hajdorastflllning av ett sakeriielsbflltes Ovre fftstpunkt, 

20    anonlnad i ett foidon med en i veitikalled fjadrande upphfingd fbxdonsstoi, dSr den dvre 

f&stpunkten ar anoidnad att i vertikaUcd folja namnda fordonsstols fjadringsr5relse, Detta 

uppnAs med cn anordning och ell fSrfarande av i inledningen angivet slag, vars ktanetccken 

framgftr av de sjalvslfindiga patentkraven 1 odi 1L 
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YtterJigate fSrdelar och andamM med uppfmningen kan uilfiSBs med hjalp av de efterfoljande 

patentkraven samt den efterfoljande beskrivringen. 

10 

Figuibeskrivning 

Uppfmningeo kommer i det &«aiide att beskrivas i anslutning till fSrcdnigna 

utforingscxempel samt de bifogade figurema, dSr 

figur 1        visar en foidonsstol vid vilken en forsta foredragcn utforingsfonn enligi 

appfiuniiigai fram^r, 

figur 2        visar ett Mjdinstallbart omiankningsorgan vid lareliggandc uppfinning. 

figur 3        visar. delvis i tvarsnitl, en manOveispak med en tillhOrande spSntapp i ficigjort 

figur 4       visar. delvis i tvaisnin. nSmnda manftverspak med spsmappen i list lag©, 

figur 5       visar en fordonssiol med cn fBrddafciig altemativ utfOringsfonn av ©religgaode 

uppfmning och 

15    figttr 6        visar en fordonsstol-vid vilken en ytterligaie fbidelaktig altemativ utfiJringsfoim 

enligi uppfimiingen firaxngir. 

Foicdnigen utfSnngsfoizn 

I figur I visas en Mjdomstallande aaordning for ett sfikeikeisbiltes 1 Ovre fastpunkt 2 vid en i 

20    ett fordon anordnad fontonsstol 3 vilken iimefattar ett ryggstfld 4. e» sits 5 fSst vid ett 

stolsundctrede 6- Fordonsstolen 3 ar ^idrande upphSngd med en upphangningsanoidning 

uppvisande tv4 par varandia koisandc, i korsningspunktema 7a,7b med vaiandxa ledbait 

fcrbundna ISnkarmar 8a.8b,8c8d. varvid la«karmq«tten 8a.8b lespektivc 8c.8d ar anordnade 

vid motsatta sidor av ftmioiisstolens sits 5 och vid sina Sndar Sr sa fdibundna med 

25    stolsundcrredet 6 lespektive fordonsgoWet 9 att fordonsstolen 3 Sr i vertikaUed roiMg iclativt 



'99 10/12    17:06        946 31 7119555 4lLBIHNS GBG 
Inlet Patent-ochreg.verket.      ^ 49 31 7119555 

@006 

V 1999 -10- 1 2 

HuvudfcDcen Kassan 

fontonsgolvct 9, vaxjamte ej visade fjaderor«an Sr aBoxdnade att motverka forfonsstolens 3 

excise i riktning mot fordonsgolvct 9. En beskrivniBg av en foidons«ol enJigt ovan Iter&ms i 

dea svenska patentskriften SE 366 505 vilken banned inkoiporeras. 

5    Figur 1 visar vidarc mar sSkeihetsbaltet 116pcr   iWn en bfltesruUe 10,5vcr ett vid nSmnda 

Ovrc r-sipanki 2 anontaat 6vrc cmlinkningsorgan 11. Fr&n omiankningsorganct 11 stacker 

sigbUtct. 6ver axclnpi enttokt4kandc Oil cn andra nedi« omlSnkningsorgan 12 med 

tillhoiande balteslis 13. vilket ST fasl anordnat i anslutning tiU sitsen 5. och vidaie. Over 

hfiften pa eo tankt Skande, till cn i aiBlatQilig liU sitsen fast anordnad ncdre <5sQ«nkt 14. 

10 
EnUgtenf&edragenutfdringsfbrmardetovieomtenknmgsorganet 11 odxbftltesrullen lOfest 

monteiEde vid en slid 15 som ar fbrskjutbart anordnad vid en styirals 16. Sliden 15 omsluter 

styrralscn 16. atformad medi^kiangulfiittvarsnitt. mcdelst glidfttband I5a,l5b vilka flr 

utfonnade att huvudsakligen omslma styiralsen )6 och darfci urfomade med ett motsvaiande 

15    rektangulirt tvfirsnitL 

Vid stolsundeiiedet 6 8r en f&rm lankarm 17 stelt inffist och fBibunden, via en tankannled 18, 

raed en andra tenkann 19 vilken i sin tur ar fbibunden med sliden 15 mcdelst en 

ledfSAindeise 20 vaxvid fjSdiing^reUe hos fordonsstolen 3 istadkommer farskjutning av 

20 sUdcnl5ochdarn»davdeividden6vi*ftstpunkten2an««dnadeomia^ 

I figur 2.3 ocb 4 presentciaa en sflrskili foredragcn utfbtingsform dfir det ovtc 

omiankningsorganet 11 «r i vertikaUed. «ladvi sliden 15. instiUbart anordnat 1 det visade 

utfbnmdctar det6vre omlinkningsorganet 11 fastsattmedettskruvf&band 21 videnp* 

25    sKden 15 fbrslyutbart anordnad andra did 22. Ntonda andra slid 22 ar l&rsedd med en 
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Huvudf^en^won^ innefattande en sparrtapp 23 som manOvrcras mod enmandvcrspak 24 vilken 

ar svangban infast vid en led 25. D4 spaken manovreras, mot ej visade fjaderorgan, biingas 

spant^n 23 ur ingrepp med-i sliden^S anoidnade spfariiil 26 varvid fatflyttnmg.av slidcn 

22 relativt sliden 15 mfljliggorsrHarigenom ar det mttjligl att, i bcroende av belastningcn pa 

5    sitsen 5 (denikandes vikt) och den ^kandes langd. kunna stalla in den 6vrc fasipunkten 2 i 

Onskad hfijd. 

Under hinvisning till figur 5 beskrivs ctt fBrdelaktigt alteniativi utfBrandc f&r everforing av 

fordonsstolcns 3 fiidringSTfirelse till sfikcrhetsbfiltets dvie fastpunkt 2 enligt uppfnmingen. I 

10    delta utftnuade ar en s& kallad "push-puir-kabel 27. dvs en kabel bestiende av ctt yttre holje 

28 och cn vajer 29 vilken kan fiverfcra b4de drag- och tryckkraft, anoidnad att fiverfftra 

fonlonsstolens ^adringsrerelse till den ovre fSstpunkten 2. Vajem 29 ar vid sin.ena ande 

iniSst vid ett vajerfSste 30. fast anoidnat i anslutoing Ull fordonsgolvei-9, och^vid sin andra 

ande infast vid sliden 15 vaijamte det ytlie h5ljct 28 i sin ena ande ar fest iniSst vid ett fSsie 

15    31, fast anOTdnat i anslutning till stoUundencdet 6, och i sin andra ande infisfevid ett, i 

anslutoing till styiralscn-l6, anordnat*fiste>32. 

I figur 5 frarngftf vidaie ett feidelakiigt altcnialivt utferande, enligt ffireliggandc uppfinning, 

av sakerhctsbaltets 6vre fastpunki 2 dSr sSkerbetsbaltel 1 Idpcr ut fWn en baltesruUc 10.6ver 

20    axeln pft en tankt 4kande, och, som redan nSmnts, vidare ner tiU det andra nedre 

omlankningsargan 12. Harmed nppnis att ingct 6vre ondankningsorgan erfordiaa samt aU 

sikerhetsbaltets 1 totala langd kan gOias koctare. 

I figur 6 visas4rttcriigai«.ett fdnlelaktigt.altemativt utforande f6r 6veif&ring«ay fordonsstolcns 

25    3 fjadiingsrorelse till sikcrhetsbaitets ovre fisq)unkt 2 enligt uppfinningcn. I dctta utforande 
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ar ctt fbrsta hydrauliskt kolv/cylinderarrangemang 33 anoxdnat xndlan stolsuoderredet 6 och 

fordunsgolvet 9 och eti aadia hydrauliskt kolv/cylinderarrangemang 34 mcUan sliden 15 och 

stynralscn 16. Namnda fbrsta och andra hydrauliska kolv/cylinderarrangemang 33,34 ar 

kopplade till vaiandra, med hydraul-r5r/slang, si att hoptryckning av det ftrsta hydrauliska 

5    kolv/c3iinderaiTBngemangel resulterar i en motsvarande Ungdutvidgning av det andra 

hydrauliska kolv/cylinderarrangeznanget och darmed f&rskjnts sliden 1S. 

Uppfianingea ir ej hegrSnsad till de ovan beskrivna och i figurer visade utfttringsexempcl* 

utan kan vaiieras inom ramen for efterfoljande patentkrav. Excmpelvis kan fordonsstolens 

10    Qadringsr5relse detekteras med cn clckthsk givare och sedan Stcrskapas, vid det 

sfikerhetsballcte ovrc fas^unkt, med en clckuiak motor. Vidare kan nftmnda styir&ls och slid 

utformas med annat ivarsnitt, exempelvis cirkul&it. 
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i) Hojdomstallande anordning for cU sakeihetsbfiltcs (1) ovre fastpimkl (2), anordnad i 

ett fordon med en i vertikalled fiSdrandc upphangd fordonsstol (3) 

kftnnetecknad av 

5 att den ovre fastpunklcn (2) ar i vertikalled forskjuti^art anorduad vid fordonets kaross 

samL ar f&rlmiiden mcd nfimnda fordonsstol (3) via rorclscfivcrforingsorgan 

(17,18.19,20;27;33,34,35) vilka medfor ait fordonsstolcn$ (3) Qadringsrtrclsc 

Sstadkommer en motsvarande forskjutning av nftmnda 6vrc f^sipunki (2). 

10 2) H5jdomstfiUaiidcanordningforettsfikcrhctsbfltes(l)6vrefestpunkt(2)enH^ 

patentkrav 1 

kannetecknad av 

art namidaiwclscdverfaringsorgan (17,18,19^0;27;33,34,35) mnefattar en mellan 

fordonsstolen (3) och den ovre fis^^unktcn (2) anordnad Iflnkannsanordning 

15 (17,18,19,20). 

3) Hdidomstallande anordaing for eii sakeihetsbaltes (1) 6vre ftopunkt (2) cniigi 

patentkrav 2 

kSlnnetecknad av 

20 att namnda rorelseovcrforingsorgan (17,I8,19a0;27;33,34,35) inncfattar en vid 

fordonsstolen (3) inftst fdrsta iSnkann (17) f&rbundcn, via en lankoimled (18). med 

andra lankaim (19) vilken ir fbibundcn med ntoinda fivre f&stpnnkt (2). 

25 
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4) H6jdomstfillande anordning Or ett sakerheisbaltcs (1) 5vre fastpunkt (2) enligt 

patentkrav 1 

kannetccknadav 

att ntoroda rOrelseoverforingsorg^ (17,18,19,20;27;33,34,35) innefaitar en push-pull 

5 kabcl (27) vai^ ISrsla finde (30,31) ar ansluicn till fordonsstolen (3) och andra ande 

(32) zir anslutcn till den 6vre fSstpunkten (2). 

5) Hajdomstailandc anordning fox eii sfikcrhctsbaltes (1) Ovre fastpunkt (2) enligt 

patenticrav 1 

10 kannctccknadav 

an namnda rftTelseovcrfoiingsorgan (17,18,19,20;27;33,34,35) innefattar en forsta 

hydraulisk anordning (33) anoidnad vid fordonsstolen (3) ocb en andra hydraulifik 

anordning (34) anordnad vid den Ovre fastpunktcn (2) samt en hydraulisk kicts (35) 

vilken sammanbindcr nSmnda forsta och andra hydrauliska anordningar (33,34), 

15 

6) Hsjdomstaiandc anordning for ett sfikerhetsbiltcs (I) avre fSstpunkl (2) cnligt 

patentkrav S 

kannetecknadav 

att namnda fSrsta hydrauliska anordtung innefattar ett hydrauliskt 

20 kolv/cylinderartangiemang (33) anordnat vid fordonsstolen (3). 
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7) Hdjdomsiallande anordnmg f5r ett sSkerhetsbUtes (1) ovre faslpunkl (2) enligt 

patentkrav S eller 6 

kannetecknad av 

att nfinip^a andra hydiauliska anordning innefattar hydrauliskt 

5 kolv/cylinderarrangemang (34) anordnat vid den 5vre f&stpunkten 2. 

2) HOjdomstmande anordning for ett sakezbetsbaites (1) dvre faslpunkc (2) enligt n&got 

av foregieDde patentkrav 

kSnnctecknad av 

10 att den dvre f^tpunkten (2) Sr fast anordnad vid en slid (15) vilken tbrskjutbart 

anordnad vid styxrals (1$). 

9) H5jdonfistiiiIande anordnmg for ett sakerhetsbidiBS (1) ovre fastpunkr (2) enligt nagot 

av fbregftende palenlkrav 

15 kSnnetccknad av 

att en bfiltesnille (10) fir anordnad vid den ovre f&stpunkten (2). 

10) Hdjdomst&liande anordning i^r ett sakerhetsbaltes (1) dvie ^^punkt (2) enligt nigot 

av ioregoende patendcrav 

20 kinnetecknadav 

an den Ovre ftsipunktcn (2) innefattar ett omlfinkniagsorgan (II) fSr sikcrlictsbaltct 

(1). 
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11) Forfarande vid hSjdomstSllmng av ett sakcihetsbaltes 6v« fetpunkt, anordnad i ett 

fordon roed en i vcrtikaUed igsdrande uptthSngd foidonsstol 

kfinnetecknatav 

att nimnda hdjdomsialliiing skcr soi» fiinktion av fordonsstolens vertikala 

12) FOrfaiandc vid hejdomstallning av ett sSkeActsbalies 6v« fistpunki cnligt 

pattnikrav 11 

10 kan n e t e cknat a v 

an hSjdomstaUningen sker som en linjar funktion av fordonsstolens fjidringsrtinslse. 

15 
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Sammandrag 

Oppfiimingen avser en anordning och ett fbrferande f&r hejdDmstaining av eti sakcrhetsbSltes 

6vre fSstpunkt. anordnad i etl fordon m*d en i veitikalled Qadrande upphtogd fbrdonsstol, dSr 

den ovre faslpunkten ar i vertikaUed f6rskjutbaft>anonJiiad*id.fordoncts karosswNamnda 

hOjdojtnstaiaing sker som en funktioii av foidonsstolens ^adringsrSrclse vanned uppws att 

den ovie iasqjunkten aJltid forblir, i vettikalle4 ritt plaoerad. 

Fig. 1. 
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Fig.5 
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Fig.6 


